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1. Bakgrund 
 
Syftet med Forum för samverkan (i det följande förkortad 
FoSam) är att fungera som en stödorganisation för Uppsala 
universitet/Fakulteten för utbildningsvetenskaper och 
utbildningshuvudmän när det gäller: 

initiering, strategisk samordning och 
genomförande av projekt rörande forskning, 
professionsutveckling och verksamhetsutveckling.  

Detta innebär att FoSam fungerar som en plattform för 
samverkan mellan universitetet och kommuner/förskolor/skolor. 
Samverkan runt forskning och högre utbildning ska bidra såväl 
till verksamhetsutveckling som till professionsutveckling inom 
området skola och förskola. Samtidigt ska praktikens 
frågeställningar och erfarenheter bidra till ökad kvalitet och 
relevans i forskning och högre utbildning. 

FoSam inledde sin verksamhet 1/1 2014. Forum övertog då 
verksamheter och finansieringsmodell från tidigare RUC 
Uppsala (Regionalt Utvecklings Centrum).  

Under 2016 har samverkansarbetet inom FoSam bedrivits inom 
regionala utvecklingsgrupper, forskningscirklar, Lärarcafé, 
nätverk för kommunala samordnare för kompetentutvecklings-
insatser för nyanländas lärande samt i AIMday Livslångt lärande 
och olika pilotprojekt. 

 

2. FoSam:s regionala utvecklingsgrupper 
 
De centrala samverkansarenorna i FoSam är de regionala 
utvecklingsgrupperna (RUG). Dessa grupper ska initiera 
och/eller driva konkreta samverkansprojekt, primärt med 
utgångspunkt i samverkan runt forskning. 

RUG består av deltagare från FoSam:s åtta medlemskommuner 
och leds av två gruppledare, en representant från kommunsidan 
och en från universitetet, vilka avlönas av FoSam med 5 % av 
sin tjänst vardera. Kommundeltagare i grupperna är en ordinarie 
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och en reserv per kommun och grupp. Forskare knyts till 
grupperna för specifika aktiviteter och projekt. 

RUG finns inom fyra prioriterade områden: 

• Förskola 

• Språk (svenska), läs och skriv 

• Matematik  

• Teknik och naturvetenskap 

De regionala utvecklingsgrupperna har under året haft följande 
sammankomster: RUG Förskola 4/3, 20/5, 30/9 och 11/11; RUG 
Språk, läs och skriv (forskningscirkel Nyanländas lärande) 9/2, 
2/3, 6/4, 13/5, 13/9, 4/10, 14/10, 25/10 och 8/11; RUG 
Matematik 1/2, 19/9 och 5/12; RUG teknik och naturvetenskap 
20/1, 13/4, 24/5, 13/9 och 3/10. 

Gruppledarträff har genomförts 23/5. Några av gruppledarna 
deltog i genomförandet av AIMday Livslångt Lärande i mars. 

Kort om arbetet i grupperna: 

RUG Språk har under året drivit en forskningscirkel på tema 
”Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt” (se avsnitt 
4). 

RUG teknik och naturvetenskap har tagit initiativ till två 
pilotprojekt. Det ena är projektet Lärarpar (se avsnitt 6). Det 
andra är en projektfond för utvecklingsprojekt NT för forskande 
lärare, detta som en samverkansyta mellan skola och forskning 
(se avsnitt 7). Båda projekten påbörjades hösten 2016 och pågår 
under våren 2017 varefter de utvärderas. 

RUG Förskola har utöver ordinarie gruppträffar också 
genomfört förberedelser för en forskningscirkel på tema 
”Förskola, mångkultur och IKT” som var tänkt att starta i 
augusti. Denna cirkel kunde dock inte starta då den tilltänkta 
cirkelledaren fick en tjänst på ett annat lärosäte. 

RUG Matematik har under större delen av 2016 saknat 
universitetsgruppledare vilket givit gruppens arbete en 
tyngdpunktsförskjutning mot erfarenhetsutbyte mellan 
kommunerna. Under senhösten har Tomas Persson vid 
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Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
engagerats för uppdraget. 

 

3. AIMday Livslångt Lärande 
 
FoSam arrangerade den 15 mars 2016 AIMday Livslångt 
Lärande i Blåsenhus. Konferensen hade särskilt fokus på 
kvalitet och verksamhetsutveckling inom förskola och skola.  

AIMday är en mötesform där aktörer i offentlig, privat eller 
ideell sektor kan diskutera sina frågor med en mindre grupp 
forskare vid Uppsala universitet enligt konceptet: en fråga – en 
timme – en grupp med bred kompetens. Frågorna belyses från 
olika vetenskapliga perspektiv syftande till att fördjupa frågan 
och utgöra en språngbräda för eventuell fortsatt samverkan i 
någon form.  

Planering påbörjades våren 2015 och under hösten 2015 gjorde 
samordnaren kommunbesök och besök hos forskargrupper vid 
universitetet. Stödinsatser gjordes för att hjälpa frågeställare att 
formulera frågor. Programkoordinator Birgitta Hellqvist 
engagerades på 40 % under perioden 1/12 2015 till 31/3 2016. 
Forskarregistrering var öppen i januari och februari var efter 
programmet fastställdes. Bland frågeställare märks FoSam:s 
medlemskommuner, Regionförbundet, Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Skolforskningsinstitutet.  

AIMday Livslångt Lärande i korthet: 

• Antal genomförda workshops: 16 st 

• Av 21 st inkomna frågor kunde 4 st inte bemannas med 
tillräckligt antal forskare utan ställdes in, ytterligare 1 st 
fråga kunde slås ihop med en annan fråga. 

• Antal frågeställande organisationer: 9 st 

• Antal deltagande representanter för frågeställare: 42 st 

• Antal deltagande forskare: 43 st 

• Samordnaren genomförde uppföljningssamtal med 
samtliga frågeställare efter AIMday. 
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En enkätundersökning som genomfördes bland frågeställare och 
forskare i anslutning till AIMday visar att arrangemanget varit 
fruktbart och att deltagarna såg positivt på mötesformen: att man 
fick ny erfarenhet, nya kontakter och att diskussionerna varit 
relevanta.  

Till AIMday knöts möjligheten för frågeställare att tillsammans 
med berörd forskare vid Uppsala universitet gå vidare och söka 
förstudiemedel. Medel kunde sökas för att skapa ett nätverk, 
bedriva en forskningscirkel eller dra igång ett 
samverkansprojekt för att exempelvis ytterligare bearbeta en 
AIMday-fråga och tillsammans ta fram en forskningsansökan 
till någon forskningsfinansiär.  

FoSam avsatte en budget på 150.000 kr för 2-3 projekt med en 
deadline för ansökan den 15 september. Resultat blev att två 
projekt beviljades 75.000 kr vardera, det ena ett 
samverkansprojekt mellan Sigtuna kommun och universitetet på 
tema ”Lärmiljö/inkludering i skolan”, det andra mellan Uppsala 
kommun och universitetet på tema ”Implementering av lärande 
för hållbar utveckling i gymnasieskolan”. Projekten kommer att 
löpa från januari 2017 till juli 2018 och bedrivas i form av 
forskningscirklar. 

 

4. Forskningscirklar 
 
Forskningscirkeln är ett verktyg för ömsesidigt kunskapsutbyte 
på en praktiknära nivå där universitetets forskning möter 
förskolans/skolans beprövade erfarenhet. En cirkel kan bestå av 
ca 8 deltagare t.ex. lärare eller skolledare som själva formulerar 
ett problem och beforskar detta tillsammans med en forskare 
från universitetet som handledare/processledare. 
 
En cirkel genomförs under exempelvis 1,5 års tid med en träff 
var fjärde vecka. Där emellan avsätter deltagare 2 timmar per 
vecka för litteraturläsning, kollegiala diskussioner, en mindre 
forskningsuppgift etc.  
 
De under 2015 initierade forskningscirklarna har varit 
verksamma under hela 2016 och kommer att fortgå till juni 2017 
och därefter utvärderas. Dessa cirklar är: 
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• Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt; 
forskningscirkeln genomförs inom Regionala 
utvecklingsgruppen för Språk, läs och skriv 

• Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i skola; 
forskningscirkeln genomförs tillsammans med 
Rektorsutbildningen och Knivsta kommun.  

• Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i förskola; 
forskningscirkeln genomförs tillsammans med 
Rektorsutbildningen, Knivsta kommun och Uppsala 
kommun 

 
I syfte att inom FoSam ackumulera metodkunskap om hur man 
arbetar med forskningscirklar har ett nätverk för cirkelledare 
startats. Vidare har cirkelledarna genomgått en utbildning vid 
Mälardalens Högskola i hur man leder en forskningscirkel. 

 

5. Lärarcafé 

I syfte att utveckla professionen och stärka den studiesociala 
miljön bland lärarstudenter driver FoSam tillsammans med 
Sektion Lära mötesplatsen Lärarcafé. 
Lärarcafé är en mötesplats där yrkesverksamma lärare och 
förskollärare (särskilt lokala lärarutbildare) kan träffa 
lärarstudenter från de olika lärarprogrammen. Syftet är att skapa 
möjligheter för breddade nätverk, erfarenhetsutbyte och 
ömsesidig påverkan. 

Lärarcafé har genomförts vid tre tillfällen under vårterminen och 
tre under höstterminen. Antalet deltagare har varierat mellan 30 
och 100 per tillfälle. 

• 1/2 Nyanlända barn: krisreaktioner och bemötande, 
Magdalena Bjerneld 

• 7/3 Rasism, homofobi och sexism – hur bemöter vi det i 
klassrummet?, Helena Simonsson & Josefin Hilton-
Brown 

• 4/4 Inkludering – några tankar om hur skolor kan arbeta 
med elever i svårigheter, Claes Nilholm 
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• 3/10 Motverka mobbning: KIVA ett 
antimobbningsarbete i praktiken som bygger på evidens, 
KiVA-teamet vid Valsätraskolan 

• 7/11 Normer, normkritik, normbrytande arbete – för en 
mer inkluderande undervisning, Anita Hussénius 

• 5/12 Planering i praktiken – tips och tankar från skolans 
vardag, Karin Franzén Boger & Mikael Larsson 

 

6. Fler vägar till läraryrket 
 
FoSam har under 2016 deltagit i fakultetens arbete för Fler 
vägar till läraryrket genom en pilotsatsning benämnd Lärarpar. 
Pilotprojektet syftar till att få in aktuell ämneskunskap i 
grundskolan.  
 
Upplägget går ut på att pedagogen/läraren får förstärkning av en 
ämnesexpert som deltar i planering, genomförande och 
utvärdering av aktiviteter i klassrummet. Pedagogen och 
ämnesexperten bildar tillsammans ett Lärarpar. 
 
Försöksverksamheten har engagerat studenter från Uppsala 
universitets civilingenjörsutbildning inom IT vilka fungerat som 
ämnesexperter för undervisning i programmeringsteknik på 
mellanstadiet. Projektet avslutas våren 2017 och en utvärdering 
genomförs. 
 

7. Pilotprojekt Forskande lärare 2016/17 
 
Under läsåret 2016/17 genomförs en försöksverksamhet med 
klassrumsnära utvecklingsprojekt inom teknik och 
naturvetenskap. Tre projekt finansieras: 
 

• Värdet av det kollegiala samtalet kring en samhällsfråga 
med naturvetenskapligt innehåll SNI, Katedralskolan, 
Uppsala 

 
• Programmering i grundskolan, Hummelstaskolan, 

Enköping 
 



 8 (10) 
 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

• Greppa begreppen: förbättra språk- och 
begreppsinlärning i biologiämnet för nyanlända elever, 
Lundellska skolan, Uppsala 

 
Projektmedlen möjliggör för en lärare inom grundskolan eller 
gymnasiet att kunna ägna 10% av sin tid under ett läsår för att 
bedriva ett skolutvecklingsprojekt tillsammans med en 
ämnesdidaktisk forskare (5%) från Uppsala universitet. 
Projekten ska syfta till att på vetenskaplig grund utveckla 
undervisning eller utbildning för ett ämne inom områdena teknik 
och naturvetenskap. Det kan exempelvis handla om något en 
lärare läst eller hört talas om inom didaktisk eller pedagogisk 
forskning och vill införa i sin egen undervisning. Ansvarig för 
insatsformen är FoSam:s regionala utvecklingsgrupp för teknik 
och naturvetenskap. När projekten är avslutade vid 
halvårsskiftet 2017 ska de utvärderas och resultat spridas bl.a. 
via FoSam:s webbplats. 
 

8. Insatsområde nyanlända 
 
På Skolverkets uppdrag driver FoSam från HT 2016 ett 
regionalt nätverk för de av kommunerna utsedda samordnarna 
för kompetensutvecklingsinsatser för personal som arbetar med 
nyanlända. Samordnare och representanter för universitetet ses 
vid nätverksträffar tre gånger per termin. Syftet är att ge 
möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan 
kommunerna i arbetet med att ta fram nulägesbeskrivningar och 
kompetensutvecklingsplaner. Vidare ska träffarna ge möjlighet 
att utveckla samverkan med Uppsala universitet vad gäller 
fortbildningsinsatser. 
 
Inom ramen för Skolverksuppdraget deltog FoSam i 
nationella/regionala konferenser anordnade av Skolverket 2/9 
och 10/11. De av FoSam anordnade nätverksträffarna ägde rum 
20/9, 19/10 och 15/11. Sju av FoSam:s medlemskommuner har 
under hösten deltagit i nätverket. Innehållet vid träffarna har 
bl.a. behandlat nulägesbeskrivningar och goda exempel från 
kommunerna för mottagande av nyanlända. Vidare har 
gästföreläsare bidragit genom att presentera resultat från 
forskningsprojekt. Ansvarig projektledare tillika nätverksledare 
är Susanne Zetterblom. 
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9. Övrigt 
 
Styrelsen för FoSam har under 2016 sammanträtt vid sex 
tillfällen: 19/1, 16/3, 25/5, 22/9, 8/11 och 15/12. 
 
Samordnaren har under året besökt flera av FoSam:s 
medlemskommuner. Vidare har samordnaren deltagit i 
seminarier, konferenser och nätverk såväl nationellt/regionalt 
som internt inom universitetet i olika sammanhang och frågor. 
 
FoSam representerar Uppsala universitetet i det nationella RUC-
nätverket. Under 2016 har samordnaren deltagit i två 
nätverksträffar, i Falun 19/5-20/5 och Göteborg 18/11. FoSam 
ingår också i grupperingen RUC Öst som sammanträtt 15/2, 
17/6 och 17/11. 
 
FoSam:s webbsida har under 2016 kontinuerligt uppdaterats. I 
samarbete med Teknat-Samverkan och Musik och museer har 
FoSam bedrivit ett planeringsarbete för en 
universitetsgemensam ingång för Skolsamverkan på 
universitetets centrala webbplats med målgruppsanpassade 
ingångar till universitetets samlade resurser för samverkan med 
förskola/skola. 
 

10. Personal 
 
Personalen vid FoSam har under 2016 bestått av följande 
personer: 
 
Lars Olsson, samordnare   100 % 
Birgitta Hellqvist, koordinator AIMday   40 % (3 mån) 
Susanne Zetterblom, projektledare   50 % (3 mån) 
 
Därtill har 10 personer varit engagerade som gruppledare, 
forskningscirkelledare eller projektledare på 5-10 %. 
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